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E X - LIBRIS
eeaeegeeeaeseasajseseseasasaeaeaeae

De iu ano mi ricevis la demandon,_Ĉu ne Ex 
libris ankaŭ estus dezirinda fakor en nia kolei, 
kodo,-kaj tuj mi pensis: Jes’ kompreneble, 
nur la motivo sur ili rilatas al Eneran .

Sed la afero estas: kiu scias ion P 
temo? Nun! ĉar mi sciis, ke nia 
Gil posedas personan Esperanto-^ &iam _’n tuj 
tis lin pri konsilo, kao - kiel ĉiam 
afable respondis jene: ~ latina kaj

"Kiel vi scias, la frazo estas latina J
signifas: "el la ^^3 ” • ’ artenas al
en kiu la Enlibri s estas engluita P
la libraro de..." _ . . eta etikedo

La kutimo pri . tiu englu ig en la i6_a
antaŭe en siaj libroj kome do p0Vis montri 
jarcento en Germanujo. La
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la nomon de la libro—posedanto, lian blazonon, 
lian moton aŭ simile."Kaj jam de la 1700-ĵaroj 
estis ordinare, ke librokolektantoj lasis la 
plej prominentaj artistoj desegni siajn ExliP| 
ris. Nuntempe tiuj - tute privataj posedantmar- | 
koj - estas objekto por tre vaste etendita ko- , 
lektado. La posedantoj ofte eldonas Exlibris 
kun diversaj motivoj rilatantaj al iliaj diver- 
saj interesoj aŭ fakoj 0

Kaj E. Gil.daŭrigis: Mi jus eldonis poŝtkar* 
ton kun bildo de mia propra Exlibris, kaj 
lonte mi sendas kvanton de tiuj kartoj por 
dono al la AREKanojo /

____ • / /
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esti E. Gil tre dankal 
Li ne nur disdonis sian Exlibris; sed do liai 
aliaj meritaĵoj mi nur nomas, ke li prizorgi n al m la afiŝon de la 5?a Koiro de Barcffia" 
1-15 junio. Li kune kun s-ro Moreno eldonis pk 
kun bildoj de hispanaj Esp-stampoj kaj sendis 
‘1-- -•> "iaj anoj stampitaj per la stampo de la 
6i-jara hispana Esp-kgr en La Laguna, kaj plie

Kiel kutime ni devas 

aliaj merituloj mi nur nomas 
al ni la r'J " ”
1_15 junio 

ĵ 
ĝin al n

li donacis al la Stampo-servo stokon’de speci- 
ala koverto kun stampo de tiu kongreso.

Do liaj agoj estas grandiozaj. Dankon!
■ ■ □

0OO0

PARK * URBO ESPERANTO

CertQ«ciu iom progresinta kolektanto de Es- 
perantomarkoj konas de sia kolekto la kolorri- 
cajn, sed iom enigmajn, markojn kun surskribo: 
Park Urbo Esperanto - kaj miris pri ili.

Kie kaj kiam ili devenis? 
Kie situas tia Eldorado? 
Esperanto-urbo?
Almenaŭ ni konas 4 diver- 
sajn de tiuj markoj , du 
kun la ĉi supra enskribo 
kaj du kun simila enskri- 
bo en germana lingvo: 
Park Stadt Esperanto.
De tiu lasta oni kompre- 
nas, ke temas pri iu ger- 
mana entrepreno, sed a- 
liajn detalojn oni ordi- 
nare ne scias. Kaj tial 
tiuj markoj toleras la 
saman sorton kiel la mul- 
taj aliaj ''sigelmarkoj”; 
ili estas nur simple me- 
titaj en la albumon sen 
klarigo pri eldontempo - 
aŭ eldonloko.
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irpi lce da tempo sinjorino ‘^trbnnp ni hazarde trovis la solvon de tiu ®a!- 
Tri tio Ŝi rakontas:

?>«. irai luna, skania Esperantisto mi trovis 
O-Ĵm mi kunhelpis enpaki liajn Esperantolibr0;j’ 
donacintain al Sveda Esperanto Federacio) por $ 
o-i umarkkolektantoj tre interesan i pagan cirka, 
leron Pri projekto "Park Esperanto" en
urbo K.unchen, Germanujo, datita 1J1<_. 
Kai tui mi komprenis, ke ci Lie ■ xine eseas la 
klarigo pri la^ ĝis nun enigmaj glumarkoj kUn 
tiu esperdona enskribo»

T-a cirkulero temas pri konstruota esperanto- 
urbo sur la dekstra bordo de rivero Vŭrm, 5 ki- 
lometrojn for de Munchen.

Estas tre fantazirica, grandioza,sed bedaŭr- 
inde ankaŭ "utopia" afero. Sed oni fondis Ero- 
pagandan Ligon por akceli la kons trukon! ene on, 
kaj oni jam akiris, helpe de munkena bankiero, 
kiu estis favora al Esperanto, terenon IOOO000 
kvadratmetrojn grandan, kiu eĉ povus esti pli- 
grandigita laŭbezone. e

La nomon, Park Urbo, ĝi ricevis pro tio, ke 
ĉiuj konstruajoj en ĝi devis esti apartigitaj 

k unu de la aliaj per ĝardenoj kaj parkoj.
_a planoj enhavis ĉion penseblan por moderna 

■ turistalloge urbo. "Ni volas, ke la Park Urbo 
1 estu.dezirinda "pilgrimloko", ne nur por Espe 
ranĉistoj , tial ni preparos ferian rifuĝejon 
por geknaboj - kaj kuraclokon klimatan, aeran, 
k? • Pacientoj konstante povas trovi resanigon 
Kaj agrablan ripozon".

Pen.sis Pri fizikaj bonstatoj kaj 
Dr^ni! ;_°odomoj . Oni ankaŭ volis konstrui 
o-jr~ronUzinon, klubdomojn, lernej- 
omagg al Zamenhof^liOtek°n kaj "pacmonumenton 
rajtaUurbaloU0^ la urbo estu absolute egal' 
rantistol devas esti Espe;
minimumehnu ki^ktlf11 C1U famili° devas esti

Kompreneble S Oprenas Esperanton) . 
las grandegan kani-f-ST?andioza entrepreno poŝtu* 
tiun oni fondis ®’ kaĴ P°r Parbe haviS

U ndan, internacian loteri011’
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on kiu oni povin gajni multajn promi nin r n 
terio havifi IO npo rta,lu fjorh |H i,1lri r’ 1numero.). En Ĉiu earlo e.t” la ?, jnp'k±?00 
te ekipita vilao on la urbo - aŭ on mo™ ^ °~ 
germanaj markoj. ono 2Oooo

La nomoj sub la cirkulero n» nu
lp-'p ' • - -17'^ ■ -■■■" homnoi,1;;
arkitektoj kuj ingenieroj, kai noat m nkh nomita "Honora Konsilentaro" do korteganaj°

i P1'nCr?q °^ ' 1,0 ? °.,ni komPrenas, ko oni 
vis s.in < n a1.La, sociala tavolo.

Oni t ar.ile komprenas, ke la tuta projekto 
?mhnior^‘V/,i ba dum ln sekvanta unua mondmilito 
19 Vi-Io. Oni neniam aŭdis pli pri la afero, kaj 
oni ne scias, kio okazis kun la granda .rezervi- 
ta tereno ekster MUnchen.

I Sed, almenaŭ ni kolektantoj nun, danke al la 
atentemo do s-ino Anna-Greta Stronne, scias, 
ke la antaŭe mutaj markoj pri Park Urbo Espe- 
ranto aperis en Mŭnchen - anno 1912. ..

□
■ »

KARAJ AREK-ANOJ!

Jam pasis jaron en la vivo de nia amika klu- 
bo, kaj mia tasko do estas, kemi alvoku al no- 
va kotispago. (Jes, tion mi ankaŭ faris en la 
lasta numero de Fenikso, do, kial. ripeti tion? 
Nun! pro tio, ke unuopaj membroj sajne ne legis 
Jian alvokon!). Se vi havas malfacilaĵojn rila- 
ie al la pago, bonv olu nur skribi al mi. Ni cer 

solvos la aferon. Se vi estas tiom nekontenta 
P^i ni, ke vi ne plu deziras partopreni en la 
Fondo, ni petas vin skribu pri tio al ni, tiel 
ke ni no havas nenecesajn elspezojn kun daura 
alsendo de niaj paperoj . Memoru ke la AREKa ja- 
ro komencos je oktobro - ne kiel la kalendara 
jaro je januaro. • . . _ .

Nia gazeto regule aperis. Mia tasko kiel gvi
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amito no donio al mi tro da laboro, tomone, a)1 
ne kredus, ko Amika Rondo povan tial glate tubon.

Mi mem ontan kontenta kun lu ,luin puninta J.,' 
aarni ootia Caoilo informitaj pri novaĵoj, 

perdiftia ni facile fie nia Banko povoa 
nkan tan n tampon. Bedaŭrinde ni ne ha- 

Sed oble

vo
Kaj so io 
mondi Ia ma-—------  - - - _ , . , .
vas similan por Glumark—korokbanloj, 
ni poste ankaŭ sol.vos tiun taskon. .

Pri EBp-poStmarkoj mi Ĉiam estas je via dis- 
pono, kaj mi faros ĉion por kevi akiru la desi- 
ratan objekton. w 1

Fari grandajn promesojn antaŭ la nova Jaro 
mi ne intencas, mi estas kontenta, se la tono en 
nia amika interrilato daŭras, kaj se vi Ĉiam per 
letero aŭ nur per kelkaj vortoj sur poŝtkarto 
sciigas min aŭ la redaktoron pri novaĵoj aper- 
ontaj en via lando. Ne forgesu, ke vi tielma~ 
niere helpas ĉiujn la aliajn Arekanojn.

Ivar Paulsson
ESPERANTO - STAMPOJ .

2 francaj variaĵoj.

Pri du malnovaj, francaj Esp-sta.j, kat.nr. 
4 kaj 5, mi povas mencii detalojn, kiuj eble 
havas intereson por kelkaj deniaj samklubanoj.
1) La maŝine varbstampilo: FARIS/INVITA3 VIN/ 
EKSPOZICIO 1937 “ estis en monato aŭgusto iom 
difektita. La P maldekstraj anguloj de la ka- 
tfro ĉirkaŭ la teksto mankas, kaj parto de la 
malsupra linio estas ne legebla.

Stampoj kun tiuj mankoj do estas variaĵoj. 
Malgraŭ la difektoj la stampilo estis uzita ĝis 
la fino de la ekspozicio.
2) Tli kuriozaj estas la 2 tipoj de la franca

>nnr: 5' Teksto: CONGRES/ESPERANTO/4.5-^;; 
JUIN/ROMANS. Temas pri ordinara maŝinstamp0 
nun ronda^urb- kaj datostampo dekste kaj 
tekst-kliso maldekstre.

a) normala tipo. b) "izolita" tekstkliŜo.
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Kaŭcc' ol t.ju va r ui io estas, k e dum la uzo rom- 
pifiis la risorto (au iu alio), kiu kunligis la 
datan- kaj.la.varban_atampilpartojn.
jjU disigitaj paltoj de la stampilo estis ta— 
tsan usitaj v.a.m la kon'.reso, sed post la rompo 
ne pli mekaniko - sed permane, la unu post la 
alia. Kompreneble oni per la ronda urbstampo 
daure ĉ.ieligis .la poŝtmarkon, sed je la perma— 
na stampado oni ne plu prizorgis, ke la 2 stam- 
peroj situis en la gusta reciproka konstelac- 
lo. Oni nur metis la varbstampon ie ajn sur la 
koverton, - do tute kvazaŭ "apudstampo”.

Ambaŭ stamp-variaĵoj estas tre raraj.
Jean Amouroux

KOVAJ /SnrC?: IP^TAITO J

14) 22100 Como C.i. Italio. 13-18/9 1969. 
Ronda sta. 40a Itala Kongreso Esperanto. 
Interne: Foŝtkorno, dato kaj vorto: 
Servizidistaccati. Specialaj Lk.j.

15^ Miedzygorze. Pollando.

i
/

16-29/9 1969. 
Supre pola teksto 
sube sama teksto 
en Esp.: La V-a 
internacia Espe- 
rantista Ferio. 
16-29. IX. 1969. 
La meza spaco es- 
tas plenŝtopita 
de 4 div. vinje- 
toj. 1) Stelo kun 
E. 2) XXV LAT PEL 
en kadro formita 
laŭ la konturo 
de la lando.
3) FVJP en ne regu- 
la kadro kaj 4) 
ronda urbstampo 

kun moveblaj datumigciferoj kaj steleto. 
Priskribo malfacila. Studu la bildon.

r 16 sesio
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16) Bystrzyca. Pollando. 27- IX* 69.
Ronda sla. En duobla ningo lau la rando 
maldekstre: Internacia renkontigo de 
1’ amikeco, kaj dekstre” la sama teksto 
en nacia lingvo. En la ronda mezo: turo,, 

pinto, urbnomo kaj datumigo. I
o

ANONCOJ ?

□ .Oni demandis min: ĉu estus ebla, ke nia iu- 
iormilo povus publikigi anoncojn.

Niaj membroj povus tielokaze kaj oferti si- 
an duoblaj-materialon kaj demandi pri dezira- 
iaj objektoj kaj entute proponi kondiĉojn kaj 
dezirojn pri interŝanĝo. K.t.p.

Mia respondo estas, kemi estas positiva por 
tia aranĝo, seni nur povas teni ĝin en modesta 
kadro. La spaco en nia informilo estas ja tre 
limigita. Tamen en ĉiu numero mi povus facile 

kdediĉi unu-du paĝojn por tiu celo.
Ni povas ja fari eksperimenton tiucele. 

"Malgrandaj anoncoj (ĝis 1/4 paĝo) estas senpa- 
ge enpresitaj. Ciu membro rajtas skribi anon- 
con unu fojo en ĉiu jaro.

Plurfojaj aŭ pli grandaj anoncoj estas pagen- 
daj per rkp aŭ. novaj markoj. Ni povas diri, ke 
1/^ P&ĝ° (10 linioj) pli - kostas 1 rkp.

i.i devas ja pripensi, ke estas tre malgran- 
da.stoko de "abonantoj 11 , kiuj legas la anoncon, 
kaj tial ĝi ankaŭ devas esti tre malkara.

Sed memoru, ke ne ĉiuj membroj povas montri 
anoncojn samtempe en sama Fenikso. Eble kelkaj 

eyas havi grandan paciencon kaj atendi ĝis iu 
estonta numero... . , Ni provu!

P 7fenikso estos farata en la Krist- 
s^ferio zaj aperos la unuan de januaro.

3am: Bonan kaj sukcesan 1970 ‘
Reinhold Jensen, Sdr.Ringgade 77. 8000 2.rhus c 

■c- Lanian!0
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* G L U K A R K o J

':~y-:v?~ skribi liston nri la porokazan 
°*i baldaŭ spertas" ke 

fcLO — — -por unuopa homo. Estas 
necesare ciu3 kolektantoj kunhelpas laŭ povo! 

Se ne - la rezulto estas, 
ke ni ne ekkonas plurain 
-erkojn, kiujn oni tial 
poste devas enŝovi en la 
numervicon helpe de pre- 
fiks-iitero je la numero, 
-a lastaj ekzemploj estas 
krom la -i°nir - markoj la 
^is nun nekonata marko de 
la 75-jara Ssp.jubileo en 
1962. Vidu la bildon.

*

La malbona portreto de 
Zamenhof estas presita 
verda sur blanka. Kie? 
Eble en Svisujo! ĉar la 
ne - esperantista kolek- 
markon, ricevis £in de tiulatante,

lare e.

I (
' ' ✓ r • • x r-* »* * S 'S, V v* ** v

"lumarkon - bonvolu skribi pri 
Itio el fenikso;#

✓ / ' e VI konas porokazan ankoraŭ ne

□

'/z/.z/e.. z>z rt nov n n rombronf
" ■' ' no,

[Corso Vittorio Venate 92 < !• 97100. Ha «u sa 
(PJ. c:i 1 ia)
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KATALOGA MALFA Cl LA Ĵ 0^2^ ’

_ _ . * n kun tiuj malnovaj HEI.O-mar.□ . Feliĉe la afer implikita, kiel mi last
koj ŝajne ne estas unue de miaj an?foje timis. Mi ricevis sciigu-------- anu
ikoj Gil kaj VAna,. 
envenos mencioj pri 
Laŭ la respondoj mi

tiel implikita, kiel mi last.

sed mi esperas, ke ankoraj 
pluraj markoj kaj detaloj, 
konkludas: jj

1) Ŝajne HELO laboris en 
la jaroj 1936-40 en Por. 
tugalio.
2) Al la demando: cu ek- 
zistas pluraj markoj en 
la Pionir - serio: IOA kaj 
10B? oni respondas: Certe 
ne» La du pioniroj ambaŭ 
mortis en jaro 1940, ne 
kiel skribite en 1940 kaj 
1949. Tio estas indico 
por ilia samtempeco. Oni 
certe ne poste daŭrigis 
la serion, 
ĉesigis la 
HELO-markoj 
to, 
mero konata
La pionir-serio estas ab~ 
solute taŭga materialo 
por katalogo pri poroha- 

zaj datitaj markoj . Nun la katalogizado estas 
facila; - Mi listigas ilin antaŭ nr. 329 
kiel nr.j A 329 kaj B 329»

En venonta numero de Fenikso mi intencas 
priskribi la de mi konataj HELO-markoj, sed la 
listo certe ne estos kompleta ----- 
aj.anoj, ? ’ 
pri tio al mi.
Cu nia portugala amiko, da Silvo, ne 
konti ion? Antaŭdankon!

kaj ŝajne oni 
eldonadon de 
dum la mili- 

ĉar la plej alta nu- 
estas nr. 12.

ĉiu el niiie «bios Kompleta, se ne ciu el n 
kiuj scias ion pri detaloj , raportos

povus ra~

Reinhold Jensen
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GLUMAJ^J_1.262 ( Daŭrigo )

Meze sak- kaj urbmotivoj. Nigra, ru$a kaj 
verda. Sur la supra folirando pligrandigita 
flagstrio.

GLMABIĵCd. 1970 •

1) 553 novzelanda Esp-kgr. Napier. 3-7/1 1970. 
(H)(pap.55x43) , trap.fol. 2x3=6. Totemfosto 
same kiel en 1969. Blanka teksto sur blua 
fono, + verda stelo.

2) 22-a II-EN-kgr. Rimini. Italio.16-22/5 1970. 
(V)(34x48) foi. 2x2=4. Suno super velŝipo 
en ovalo sur ora fono. Nigra teksto. Verda 
stelo. 4-kolora. Spec. koverto.

5) 43-a SAT-kgr. Augsburg, Germanujo. 25-31/7. 
(V)(28x34) trap. foi. 3x4=12. Statuo kaj 
silueto de domego. Blanka kaj nigra sur ora 
fono + verda stelo.

4) 55_a UK. Wien. 1-8/8. (V)(30x39) trapikita 
folio. La fera kavaliro de la urbdoma turo, 
nacia flagrubando, teksto kaj verda stelo.

□

□ . Sur la lasta paĝo de dividita en
di nian unuan jarbilancoj - nor la informilo. 
2 fakoj , unu por AREKO kaa u. pc penikso Kavas

Hi trovis tion praktika, „ sed ankaŭ
enspezojn ne nur de la * ®soci . ’ke estas 
senpere diversmaniere. :jajn £alkuloI1) an-
pli facile fari memstaran J tien kaj
statan fari superfluajn tansporto«jn^. 
r$en inter Stockholm ( ^ol c J 5? c0, nur sendu 
Se vi havas demandon al la[ A » —
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JARBILANCOJ 1968 - 69

A R E K

Enspezoj:
54- kotizoj a 6 rkp 14-2,80 
Leviĉarov (donaco) 9,50 
Paulsson ( " ) 15,80

Elspezoj:
Fenikso 99,60
Korespondado
+ propagando 57,60
Kontorartkl. 26,Io

Kasenhavo 4-,80

en sveda valuto 168,10 168,10

Kurzo': Sveda kr, 1,00 = dana kr. 1,4-5
1 int. rkp. ” ” 0,70 dana kr. 0,90

I Ivar Paulsson
i

FENIKSO

t

Enspezoj:

AREK (99,60 sv) 
Burmeister(mankol. 
Manninger

Elspezon

Sta-servo

J ensen

14-4-, 4-2 
/ 2’7°
( " ) 2,70
(donaco ) 4-,55
(listoj ) 9,00
(donaco ) 27,00 
( " ) 32,00

59,65
57,95
52,00

> Papero
4-4- stencils
2 el. steno
2 bt.presinko24-,00
Kovertoj
Afranko

en dana valuto 222,37

10,04
4-6,50

Kasenhavo 52,^5

222,5?

Reinhold Jense11

4

»•


